
ส่ิงที่สงมาดวยลําดับ 5  

เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม  วิธีการมอบ
ฉันทะ  การลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 
 
1. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 
ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ  เชน  บัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัว

ขาราชการ  ใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง  และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 
2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ( แบบใดแบบหนึ่ง ) ซึ่งได กรอกขอความ

ถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ  และผูรับมอบฉันทะ 

  สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 และผูถือหุนไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

  แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1  
นิติบุคคล 

1. กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 
 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับบุคคลธรรมดาในขอที่ 1 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 
2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ( แบบใดแบบหนึ่ง ) ซึ่งไดกรอกขอความ

ถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อของผูแทนนิติบุคคล ( กรรมการ ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล  

( กรรมการ ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอาํนาจ 

  กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน  

สําเนาเอกสารซึ่งสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล ( กรรมการ ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงชื่อรับรอง

สําเนาถูกตอง 

 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ  เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
3. กรณีผูถือหุนทีเ่ปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุน 
 ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับนิตบิุคคล ขอ 1 หรือ 2    

           ในกรณีที่ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศมอบให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

               แทนตองสงหลักฐานดังตอไปนี้เพิ่มเติม 

1)  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดําเนินการ 

 ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian  



ทั้งนี้ เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอม

ดวย และใหผูถือหุน หรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 
 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะ จํานวน 2 แบบ คือ แบบ ก และ แบบ ข ของผูถือหุนแตละรายตามแบบที่กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดกําหนดไวจํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องกําหนดแบบ

หนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

 แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 

 แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

 แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให  Custodian ในประเทศไทยเปน

ผูรับฝากและดูแลหุน  

หากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ประสงคจะใช

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download แบบ ค ไดจาก www.amata.com ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผู

ถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังนี้ 

1. เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น ดังนี้ 

    1.1 ผูถือหุนทั่วไปจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น 

        1.2 ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศ 

              ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งไดจากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก  

               หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค) 

    2. มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการ 

        ของบริษัท ตามที่  บริษัทระบุไวเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมดังกลาว 

   3. ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่หนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมี 

       ผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูรับมอบฉันทะที่มา 

       ลงทะเบียนเขารวมประชุม 

   4. สงหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัทภายในวันอังคารที่ 19  เมษายน   2554 หรือกอนเวลาเริ่มการประชุมอยางนอย

ครึ่งชั่วโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและ       ใหทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผูถือหุนไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงไดและผูถือหุนจะตองมอบ

ฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยูโดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ตนถืออยูได เวนแตเปน 

Custodian ที่ผูถือหุนซึ่งเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหเปนผูรับฝากและดูแลหุนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

         บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแตเวลา  

13.00 น. เปนตนไปในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2554  ณ หอง ฟอรจูนแพลทินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน 

กรุงเทพฯ เลขที ่1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ไดแนบมา 
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถือหุน 

หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 
 
 



          วาระทั่วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผยดวยวิธีชูมือ โดยใหนับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ซึ่งผูถือหุน

หรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 

ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน (เวนแตเปนการออกเสียงของ  Custodian)  

2. ในกรณีการมอบฉันทะ 

 ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้นการลงคะแนนเสียง

ของผูรับมอบฉันทะวาระใดไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือ

เปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

 หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไม

ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือรับมอบฉันทะ รวมถึง

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใดผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดตามที่

เห็นสมควร 

วาระเลือกตั้งกรรมการ 

สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอบังคับของบริษัท ขอ 15 กําหนด ดังนี้ 

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็

ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

       ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้

1. ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น

จากที่ประชุมวาผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 

2. ใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะชูมือขึ้น (เวนแตกรณีที่เปนการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น 

โดยใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอยางใดอยางหนึ่ง (เวนแตเปนการออกเสียงของ Custodian ที่ใน

หนังสือมอบฉันทะกําหนดใหแบงแยกคะแนนเสียงได) และลงคะแนนเสียงบนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่บริษัท

ไดแจกใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนับคะแนน โดยใหผูถือหุน

หรือผูรับมอบฉันทะทําเครื่องหมาย  ในชอง  ของบัตรยืนยันการลงคะแนน 
 

มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้
 กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเปนมติที่ประชุม 

 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเปนไป

ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบ

กอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

1. หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 



2. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่อง

นั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได 

เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

3. การลงคะแนนลับอาจกระทําไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ และที่ประชุมลงมติให

ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเปนผูกําหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจงใหที่ประชุมทราบ

กอนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติใหลงคะแนนลับ 
 

การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบกอนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียง

แตละวาระ จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดทําเครื่องหมาย

ไว และจะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระ กอนเสร็จส้ินการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


